
Spoštovani,
SDMI tudi letos pripravlja tradicionalno srečanje v Zrečah. Kljub posebnim okoliščinam smo pripravili zanimiv pro-
gram s številnimi temami o uporabi digitalnih rešitev v zdravstvu in o še neizkoriščenih priložnostih, ki jih omogoča-
jo najsodobnejša in inovativna orodja. Sekcija Informatika v zdravstveni negi je letos še posebej bogata. 

Zaradi nepredvidljivosti bo letošnji kongres potekal v mešani obliki. Del se vas bo lahko dogodka udeležil v Zrečah, 
drugi pa boste večino vsebine lahko spremljali na daljavo. Število udeležencev v Zrečah bo tokrat omejeno v skladu 
z navodili NIJZ. Vse podrobnosti o končnem programu in druge informacije v zvezi s prijavami, višino kotizacij, ome-
jitvami števila udeležencev, ... bomo objavili v začetku oktobra na spletni strani in z obvestilom po elektronski pošti.

Rezervirajte si svoj čas za spremljanje kongresa SDMI.
       Ivan Eržen 
       Predsednik SDMI

Slovensko društvo za medicinsko informatiko

najavlja 
KONGRES MI’20 z mednarodno udeležbo

v Termah Zreče, 5. in 6. novembra 2020

Programski odbor:
Marko Breskvar, Gregor Cuzak, Dejan Dinevski, Ema Dornik, Ivan Eržen, 
Katarina Kralj, Brane L. Leskošek, Tomaž Marčun (predsednik),  
Marjana Pikec, Urša Presekar, Vesna Prijatelj, Uroš Rajkovič, Živa Rant, 
Drago Rudel, Dalibor Stanimirović
 Kontakt za vprašnja o programu  

kongresa: program@sdmi.si.

Organizacijski odbor:
Gregor Cuzak, Nina Košir, Mojca Paulin (predsednica),  
Danila Perhavec, Marija Zevnik.
 Kontakt za organizacijska vprašanja, sponzorje,  

razstavljavce: info@sdmi.si.

Digitalni mostovi v zdravstvu

Okvirni program srečanja:

Četrtek, 5. 11. 2020
9:30 – 10:20 Odprtje kongresa in plenarni predavanji o izkušnjah pri 

transformaciji zdravstva s pomočjo analitike in o primerih 
dobre prakse iz tujine pri spopadanju s covid-19 

10:50 – 12:20 Zdravje in oskrba na daljavo (referenčne ambulante, 
telezobozdravstvo, telemedicinski center UKC Ljubljana, 
izboljšanje AKS mreže vzhodne Slovenije idr.)

13:50 – 15:10 Zdravje na daljavo in portali za paciente (izmenjevanje 
podatkov med zdravniki in kliničnimi farmacevti, spreml-
janje bolnikov s sladkorno boleznijo, e-sodelovanje med 
zdravniki in pacienti)

15:40 – 16:40 Elektronski zdravstveni zapis (digitalni zapis obravnave 
pacienta, ETTL, hitro in varno spremljanje testiranj za 
covid-19)

17:10 – 18:10 Inovativne digitalne rešitve 
(na voljo le udeležencem v Zrečah)

Petek, 6. 11. 2020
9:00 – 10:30 Nacionalni sistemi (izjave 

pacientove vnaprej izražene 
volje v CRPP, elektronski 
bolniški list, PINManager, 
prenova portala zVem

Informatika  
v zdravstveni negi

11:00 – 11:40 Plenarno predavanje o informacijski podpori kliničnim 
potem in protokolom

12:10 – 12:50 Upravljanje procesov in 
tveganj (spremljanje zdra v-
stvenega stanja zaposlenih in 
postelj ob epidemiji)

(model za oceno vi-
talnosti novorojenčka, 
ocena uspešnosti dojenja, 
večkriterijski model za oceno 
oskrbe pacienta s poškodbo, 
maksimalni nabor podatkov 
za dokumentiranje  spre-
jemne anamneze zdravstvene 
nege, ocena potrebe sta-
rostnika po oskrbi na domu, 
raba tehnologije za podporo 
neformalnih oskrbovalcev 
starostnikov na domu, ocena 
ogroženosti osebe za okužbo 
s SARS-CoV-2, ...

12:50 – 14:10 Raziskave in standardi 
(povezanost informacijskih 
gradnikov, globoko učenje 
nad biomedicinskimi podatki, 
teorija uma ter aplikacija 
teorije uma na področju 
umetne inteligence, spletišče 
HL7 Slovenija

15:30 – 17:00 Oblikovanje zaključkov 
kongresa


